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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث الفصل األول : 

دقيقا اهلل   وهوأحد األمساء الذي اختاره"  كاملةالإن القرآن لغة " القراءة 

آالف سنة )قريش  والكتابة تزامحه وتشبهه بعد مخس ، فال قراءةوالئقا

وقد كان القرآن منهاجا حلياة الناس واملسلمني خاصة وأنه . (٣، ٢٠1٣شهاب،

العقيدة والشريعة واألخالق وما أشبه ذلك من يهديهم يف مجيع النواحي من 

األمور اإلنسانية يف احلياة بوضع املبادئ األساسية املتعلقة هبذه النواحي. 

ن يعلم الناس كامال وأمرهم بأن ألوسلم ه صلى اهلل عليه فأوجب اهلل رسول

. وبعبارة أخرى أن (1٨، 1٩٩٦ه جيدا )قريش شهاب، يهتموا القرآن ويتعلمو

 . جلميع األمور اإلنسانية يف حياتهج هاالقرآن أوىل املن

الضمن الذي . التهأص يف ه أن اهلل يضمن القرآن الكريموإنه مما ال ريب في

و هبذا الضمن ال . احملاولة اليت قام به البشر بفضلو  قدرته و علمه يعتمد على

 يف خلوص القرآن ألنه لن يتغري إىل يوم القيامة. ني أن يرتابنبغي على املسلمي
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لغة العربية. املكتوبة باماوية من املعروف أن القرآن الكريم آخر الكتب الس

نيب الإىل  لنزله تابعة منطقيةهو لقرآن ل التفاهمكوسيلة  اللغة العربية  استخدم

و يتعامل مع اجملتمع العربي الذي هو أول جمتمع يأتي على  تهغيتكلم بلعربي و ال

للقرآن . أما غاية استخدام اللغة العربية ةمباشر نزله وقتاتصال بالقرآن 

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ  " ٢ه. كما قال اهلل تعاىل بسيطا و ظاهرا يف سورة اليوسف : وفليفهم

 .ا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "قُرْآنًا عَرَبِيًّ

مميزات ال غري يف  اهلالقرآن اليت يستخدم فيها اللغة العربية كما عرفنا أن 

مجال تنظيم  بنظر إىلمنها جانب لغته أدبية عالية. و هذا  الكتب السابقة

 تضمنكتاب اهلل الذي ي كنكتابا أدبيا ل  أن القرآن ليسذكره  و مما جيدر كلمته.

 ،)فرونيت . لذلك ال ميكن مقارنة القرآن بالعمل األدبية الفنيةاألدبيةقيم ال

٢٠1٧.) 

يف تنظيم اجلمل يرى الباحثون عن علوم القرآن بشكل عام أن معجزة القرآن 

أن علو القيم اللغوية  ونيعتقد و .البديعة اجلذابة و مناسبة األلفاظ و معانيها

ه. ذاتكامل له قيمة اإلعجاز ال يستطيع ضرب املثل من عن  أنه كالمهو  لقرآنل

عترب لغة العبادة مبعنى هي كذلك تللغة العربية مكانة مهمة جبانب أهنا لغة القرآن 
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)أمحد  الذي كان جزءا من التعاليم الدينيةأن حروفه و نظام لغته هي كالم اهلل 

 .(٢٠1٣عزان، 

الذي له شدة اجلمال اململوء القرآن  آيات تفسريأن  سهلليس من ال

يوحيه إىل نبيه الشريف. وهو أعظم باملعنى. ال سيما أن القرآن معجزة أمجل و 

 للمسلمني يهديهم حلصوهلم على السعادة احلقيقية لنيل مرضة اهلل. كتاب مقدس

و من الوسائل املالئمة ملعرفة إعجاز القرآن على وجه أسلوبه علم  

عرف هبا قواعد تمن فنون  بل كل شيء إال فنافليست البالغة ق البالغة.

ينقسم علم  (.٢٠1٢ب، االيت تستعمل يف الكالم أو الكتابة )وه األسلوب

البالغة إىل ثالثة أقسام وهي علم البيان و علم املعاني و علم البديع )هداية، 

علوم السابقة أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم ال من . و(٢٠٠٢

احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له، و هذا يسمى بعلم ملقتضى 

 (٢٠1٢املعاني )السيد أمحد اهلامشي، 

و يف تلك  و يف هذا البحث كانت سورة الكهف جتعل ملوضوع البحث،

وهو قسمان اإلنشاء الطليب و سورة كثري من آياهتا اليت تستخدم لكالم اإلنشاء، 

الطليب أكثر من  اإلنشاء. تضمن اآليات القرآنية يف سورة الكهف غري الطليب
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تبني عن اإلميان و األحكام و  أن هذه سورةسورة أخرى. أضيف إىل ذلك، 

كثري من  (. و فيها٢٠٠٩القصات اليت تضمن العربة حليات اإلنسان )حمردكي، 

و  كهف و قصة يأجوج و مأجوجمنها قصة أصحاب ال قصات اإلهلام اجملتذبة

 (.٢٠11القرنني و غريها )خريية،  يقصة ذ

الطليب شامال من األمر و  اإلنشاءمن املؤكد أن هذا البحث يبحث عن 

 (.٢٠1٦)أمني،  و لكل منها صيغ ام و التمين و النداءهالنهي و االستف

 هذه احلال جتذب الكاتبةيف علم املعاني تستخدم صيغ هلا معان خمتلفة. ف

مبوضوع  يف سورة الكهفاليت تستخدم حث عن معان اإلنشاء الطليب تبأن 

 البحث املقدم : 

 .(رتبويةال هحتليل بالغي موضوعي و قيم) " اإلنشاء الطليب يف سورة الكهف" 
 

 الفصل الثاني : حتقيق البحث  

 هي:  قيق البحث الذي قررته الكاتبة وفقا خللفية البحث السابقة، فتح

 ؟سورة الكهفيف  إلنشاء الطليبالقرآنية اليت تتضمن اما هي اآليات  .1

 سورة الكهف؟ يفملة عتساإلنشاء الطليب امل صيغما هي  .٢
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 اإلنشاء الطليب يف سورة الكهف؟ صيغدة من اتفساملعاني امل ي. ما ه٣

املشتملة على اإلنشاء الطليب يف سورة يف اآليات  ةالرتبوي القيمما هي .4

 الكهف؟

 أغراض البحثالفصل الثالث : 

 طبقا بتحقيق البحث السابق قررت الكاتبة أغراض البحث كما يلي:   

 . معرفة اآليات القرآنية اليت تتضمن اإلنشاء الطليب يف سورة الكهف.1

 سورة الكهف. يفملة عتساإلنشاء الطليب امل صيغ. معرفة ٢

 .إلنشاء الطليب يف سورة الكهفا صيغدة من اتفسمعرفة املعاني امل. ٣

يف سورة  يف اآليات املشتملة على اإلنشاء الطليب ةالرتبوي القيم. معرفة 4

 .الكهف

 البحث  فوائدالفصل الرابع :  

 من منافع هذا البحث ناحيتان ، ومها : 

الناحية النظرية، تتوقع تنائج البحث أن تسهم األفكار العلمية يف جمال اللغة   .1

العربية، وتفيد لطلبة شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة سونان غونونج جاتي 

 اإلسالمية احلكومية باندونج خاصة وتفيد اآلخرين.  
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عاما وباحثي الناحية التطبيقية، فإهنا من املتوقع أن توفر املسامهة للباحثني  .٢

اللغة يف تطوير اآلداب العلمية باللغة العربية والبالغة من حيث أسلوب 

يهدف إىل ترقية  – إىل حد بعيد –وهذا البحث  اإلنشاء الطليب خاصا.

سورة اإلميان أن القرآن معجز خارق ومساعد على فهم ألفاظ السور يف 

 من القرآن الكريم.الكهف 

   أساس التفكري الفصل اخلامس :

يف القرآن من أحد حبوث يف علم البالغة  اإلنشاء الطليبعن البحث  كان

)رزق عبد  للكالم و املتكلم فقط وصف ي. أما البالغة فهوهو علم املعاني

  (٢٠1٨، الرمحن

إىل ثالثة أقسام وهي علم البيان وعلم املعاني وعلم  وينقسم علم البالغة

 البديع وهي :

يعرف هبا إيراد املعنى الواحد بطرق خيتلف  علم البيان أصول وقواعد. 1

بعضها عن بعض يف وضوح الداللة على نفس ذلك املعنى )والبد من اعتبار 

  (.15٣،  ٢٠1٢املطابقة ملقتضى احلال دائما( )السيد أمحد اهلامشي، 
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عرف هبا كيفية مطابقة الكالم ملقتضى احلال تعلم املعاني أصول وقواعد . ٢

، ٢٠1٢الغرض الذي سيق له )السيد أمحد اهلامشي، حبيث يكون وفق 

٣1).  

عرف به الوجوه واملزايا اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة تعلم البديع علم . ٣

هباء ورونقا بعد مطابقته ملقتضى احلال ووضوح داللته )السيد  وتكسوه

  (.٢15-٢1٧ ، ٢٠1٢أمحد اهلامشي، 

اإلنشاء الطليب يف علم و يف هذا البحث، تركز الكاتبة البحث عن 

عرف هبا تأصول و قواعد  فهوعلم املعاني عند رزق عبد الرمحن أما . املعاني

يكون وفق قتضى احلال حبيث ملمطابقا أحوال الكالم العربي اليت يكون هبا 

فهو وحافظ تأدية املعاني األحضري وعند عبد الرمحن  الغرض الذي سيق له.

املعاني  راديإوعند شيخ أمحد الدمنحوري فهو عن خطاء يعرف املعاني. 

من تعريفات علم املعاني السابقة أنه علم يعرف به و الوحد بطرق خمتلفة. 

 أحوال اللفظ العربي اليت هبا يطابق مقتضى احلال.
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من املعروف أن وظيفة علم املعاني أن يعرف إعجاز القرآن من ناحية 

نيب و أسرار ن يعرف أسرار كالم التركيبة اجلملة و صالح طبيعتها و أ مجال

 .(٢٠1٨)رزق عبد الرمحن،  البالغة و فصاحة النثر و الشعر للعرب

ينقسم علم املعاني إىل أربعة أقسام كالم اخلرب و اإلنشاء و القصر و الفصل 

(. ويف علم املعاني كالم ٢٠1٦والوصل و اإلجياز و اإلطناب و املساوة )أمني، 

حيتمل الصدق و الكذب لذاته و اخلرب و كالم اإلنشاء. أما كالم اخلرب فهو كالم 

 كذبا كاألمر و االستفهام و التمين و أما كالم اإلنشاء فهو ماال حيتمل صدقا وال

 النداء و غريها.

يف الغالب ينقسم كالم اإلنشاء إىل قسمني اإلنشاء الطليب و اإلنشاء غري 

حسب  –الطليب. فاألول هو الذي يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب 

 و الثاني ماال يستدعي مطلوباغري حاصل وقت الطلب.  .اعتقاد املتكلم

 الطليب فحسب. اإلنشاءان السابق تركز الكاتبة البحث عن و من البي

األمر والنهي و االستفهام و التمين و النداء.  يكون أنواع وهيإلنشاء الطليب لف

املضارع  ( و٢( فعل األمر )1) هي صيغة ألمرلكل منها صيغ متنوعة. لو
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فعل األمر.  النائب عنصدر امل( و4( واسم فعل األمر )٣بالم األمر ) قرونامل

( واجلملة اليت ٢الناهية  ) مع ال املقرونفعل املضارع ال( 1هي )صيغة لنهي ل

تدل على النهي. إن أدوات االستفهام صيغ الكلمات يف اللغة العربية اليت جتعلها 

و  و ما هل»هي  أدواتالستفهام عشرة لأداة السؤال. يشري أهل البالغة إىل أن 

هي  ألفاظ ةتمين أربعللو «. من و أيان و أين و كيف و أى و كم و أي و أ

صيغة لرتجع ل. ةوإهنا غري أصلي« هل و لو و لعل»و  ةوإهنا أصلي« ليت»

و  ويا و وا و هيّا و أيا و آي آ»هي مثان أدوات لنداء و ل« . عسى و لعل»

أخرى. األمر طلب ن اقد تكون صيغ اإلنشاء الطليب هلا مع«. و أي اهلمزة

إىل األصلى  ها. وقد خترج  صيغ األمر عن معناعلى وجه االستعالء فعلال

( و ٣( و االلتماس )٢( كالدعاء )1) معان أخرى تستفاد من سياق الكالم

( واإلكرام ٨( والتسوية )٧( واإلباحة )٦( والتعجيز )5( و التهديد )4اإلرشاد )

( 1٣( والتمين )1٢( والدوام )11 )( واإلحانة والتحقري1٠( واالمتنان )٩)

( و 1٨( والتأديب )1٧( والتخيري )1٦( والتكوين )15( واإلذن )14عتبار )واإل

التعجب. و النهي طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء. قد خترج 

صيغة النهي عن معناها األصلي إىل معان أخرى تستفاد من السياق و قرائن 
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( و 5( و الدوام )4( و اإلرشاد )٣و االلتماس )( ٢( كالدعاء )1األحوال )

( و الكراهة ٩( و التهديد )٨( و التمين )٧( و التيئيس )٦بيان عن العقيبة )

( و اإلعتبار. و االستفهام 1٣( و التحقري )1٢( و األنس )11( و التوبيخ )1٠)

ها طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل. قد خترج ألفاظ االستفهام عن معاني

( و ٣( و النهي )٢( كاألمر )1األصلية ملعان أخرى تستفاد من سياق الكالم )

( و ٨( و اإلستئنس )٧( و التشويق )٦( و اإلنكار )5( و النفي )4التسوية )

( و التحقري 1٢( و التعظيم )11( و االستبعاد )1٠( و التحويل )٩التقرير )

( و 1٧( و االستبطاء )1٦( و الواعد )15( و التحكم )14( و التعجب )1٣)

( و تنبيح على الباطل 1٩( و تنبيح على ضالل الطريق )1٨تنبيح على اخلطاء )

( و التحسّر. و التمين طلب أمر حمبوب ال يرجى حصوله إما لكونه ٢٠)

مستحيال. و إما لكونه ممكنا غري مطموع يف نيله و إذا كان األمراحملبوب مما 

قد تستعمل  و «.لعل أو عسى»  ب رب فيهيرجى حصوله كان طلبه ترجيا و يع

لغرض بالغي. و النداء طلب اإلقبال حبرف نائب مناب أدعو. « ليت»فيه 

( كاإلغراء 1خيرج النداء عن معناه األصلي إىل معان أخرى تستفاد من القرائن )

و  ( و التحسّر٦( و احلجر )5( و التعجب )4( و الندبح )٣( و االستغاثة )٢)
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( و االختصاص )رزق عبد ٩( و التحيّر و التضجّر )٨التذاكر ) ( و٧التواجع )

 (.٢٠1٨الرمحن 

فيه أن لكل آيات قرآنية قيما خاصة متضمنة فيها، و هذا الذي و مما ال 

و للقرآن قيم  جيعل القرآن أوىل املنهاج جلميع األمور احليوية اليت يواجهها الناس.

يزامحه. و كذلك كان باإلنشاء الطليب  أدبية عالية بكل ثرواهتا اللغوية و ال أحد

قيمة العقلية و الروحية. أما قيمة العقلية الاملوجود يف القرآن املعاني السرية يف 

دارس كدور نيب اخلصر على املوسى يف إرشاده. و أما على ال درسدور امل

 .(٢٠1٢قيمة الروحية تربية العقيدة و املعاملة و تربية األخالق )أمريي، 
 
 

 

 

 

 

 
 

الكرمي القرآن  
 

 سورة الكهف
 

اعنيعلم امل  
 

 ي و اعلم الرتبال
 

 قيم الرتبويةال اإلنشنء الطليب
 

صيغة و ماعني يف اإلنشنء 
 الطليب

 قيمة الاعقلية و الروحيةال
 



1٢ 

 

 

 الفصل اخلامس : البحوث السابقة املناسبة

 الصلة منها :إن هذه الدراسة فيها البحوث ذات 

 أمبيلب و العلوم اإلنسانية جبامعة سونان اسيف األمري الدين، كلية األد .1

الكالم اإلنشاء  حتت املوضوع : .٢٠1٠. سورابايا اإلسالمية احلكومية

فقد حبث الكاتب عن  .(بالغية حتليلية دراسة)الطليب يف سورة اليسى: 

عدد اإلنشاء الطليب يف سورة  هذا البحث وحصل على نتائجه منها أن

آيات و  1٧آيات و االستفهام  14يف أربع صيغ خمتلفة، األمر 4٠ يسىال

اإلنشاء الطليب له معان أصلية و  15آيات. هناك  ٣آيات و التمين  ٦النداء 

 له معان أخرى. ٢5

جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية   ، كلية األدابسوديتا داننج .٢

اإلنشاء الطليب يف سورة الكالم . حتت املوضوع : ٢٠14سورابايا. 

فقد حبث الكاتب عن هذا البحث  ية(.بالغ حتليلية : )دراسةقصصال

يف  ٦٠ قصصعدد اإلنشاء الطليب يف سورة ال وحصل على نتائجه منها أن

و  1٠النهي و  ٧و النداء  1٨و االستفهام  ٢4مخس صيغ خمتلفة، األمر

 له معان أخرى. ٣٢اإلنشاء الطليب له معان أصلية و  ٢٨. هناك 1التمين 



1٣ 

 

 

اإلسالمية احلكومية  كاليجاغا، كلية األداب جبامعة سونان دار القليب .٣

: ادلة.  حتت املوضوع : اإلنشاء الطليب يف سورة اجمل٢٠1٧. يوجياكرتا

فقد حبث الكاتب عن هذا البحث وحصل على  ية(.تدول حتليلية )دراسة

يف ثالث صيغ  1٣ اجملادلةدد اإلنشاء الطليب يف سورة ع نتائجه منها أن

 . 1و النهي  4و االستفهام  ٨خمتلفة، األمر 

 


